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26.9.2011 B7-0522/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. zdôrazňuje, že je veľmi potrebné zvýšiť 
naliehavosť a dynamiku implementácie a 
medzinárodného riadenia politík v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, ktoré 
napredujú len pomaly; 

6. zdôrazňuje, že je veľmi potrebné zvýšiť 
naliehavosť a dynamiku implementácie 
politík v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, ktoré napredujú len pomaly; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že ťažba a využívanie 
zdrojov majú veľký vplyv na životné 
prostredie a miestne spoločenstvá; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby do diskusií 
a rokovaní v rámci samitu Rio+20 
začlenila koncepciu internalizácie 
externých nákladov na životné prostredie 
a spoločenstvá; 

27. zdôrazňuje, že ťažba a využívanie 
zdrojov súvisia so životným prostredím 
a miestnymi spoločenstvami; žiada 
Komisiu, aby zvážila, či by sa do diskusií 
a rokovaní v rámci samitu Rio+20 nemala 
začleniť koncepcia internalizácie 
externých nákladov na životné prostredie 
a spoločenstvá; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

38. poukazuje na rastúci nedostatok 
konvenčných fosílnych zdrojov energie, 
akými sú ropa, zemný plyn alebo uhlie; 
znovu pripomína ich podiel na 
skleníkovom efekte, zároveň by však 
netradičné zdroje mali podliehať posúdeniu 
vplyvu na životné prostredie 
a produktivitu; 

38. poukazuje na rastúci nedostatok 
konvenčných fosílnych zdrojov energie, 
akými sú ropa, zemný plyn alebo uhlie, 
a zdôrazňuje ich odlišný podiel na 
skleníkovom efekte, zároveň by však 
netradičné zdroje mali podliehať posúdeniu 
vplyvu na životné prostredie 
a produktivitu, pričom zohľadňuje 
skutočnosť, že základné energetické 

potreby by sa mali pokrývať bez ohľadu 

na meniace sa poveternostné podmienky; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

40. podčiarkuje, že prechod na ekologické 
hospodárstvo si vyžaduje radikálnu 
premenu odvetvia energetiky s cieľom 
presadzovať obnoviteľné energie 

a energetickú účinnosť a predovšetkým 
všebecný prístup k energii aj pre 
chudobných a podporu elektrifikácie 
v najmenej rozvinutých krajinách; 
zdôrazňuje potrebu presunu technológií v 
odvetví obnoviteľných energií, 
medziodvetvových technológií a know-
how, najmä s cieľom podporiť využívanie 
obnoviteľných energií v malom rozsahu 
a využívanie energie z miestnych 
obnoviteľných zdrojov, v záujme 
nehateného práva na rozvoj; 

40. podčiarkuje, že prechod na ekologické 
hospodárstvo si vyžaduje premenu 
odvetvia energetiky vrátane presadzovania 
obnoviteľných energií a energetickej 

účinnosti a tiež všeobecný prístup k energii 
aj pre chudobných a podporu elektrifikácie, 
a to najmä v najmenej rozvinutých 
krajinách; zdôrazňuje potrebu presunu 
technológií v odvetví obnoviteľných 
energií, medziodvetvových technológií 
a know-how, najmä s cieľom podporiť 
využívanie obnoviteľných energií v malom 
rozsahu a využívanie energie z miestnych 
obnoviteľných zdrojov, v záujme 
nehateného práva na rozvoj; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

41. žiada globálne ciele a opatrenia na 
zvýšenie využívania obnoviteľných energií 

a energetickej efektívnosti na celom svete; 

41. vypúšťa sa 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

46. pripomína riziká súvisiace s jadrovou 
energiou, ktoré znovu ukázala katastrofa 
vo Fukušime; požaduje postupné vyradenie 
existujúcich jadrových elektrární a stavia 
sa proti budovaniu akýchkoľvek nových 
jadrových elektrární; 

46. pripomína riziká súvisiace s jadrovou 
energiou, ktoré ukázala katastrofa vo 
Fukušime; požaduje postupné vyraďovanie 
existujúcich jadrových elektrární v 
oblastiach so seizmickou aktivitou, kde sa 

technológia týchto elektrárni nepovažuje 

za bezpečnú alebo dostatočne pevnú na 

zmiernenie rizík vyplývajúcich z ich 

umiestnenia;  rovnako žiada, aby sa pri 

budovaní nových jadrových elektrární 
zohľadňovali ponaučenia z 

predchádzajúcich katastrof; 

 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

48. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s odstraňovaním chudoby vzniká naliehavá 
potreba podporiť trvalo udržateľné 
ekologické poľnohospodárstvo malého 
rozsahu, a uznáva, že už existujú náležité 
multifunkčné poľnohospodárske systémy 
s malým vplyvom využívajúce tradičnú 
sadbu a že by sa mali podporovať; 
požaduje zaistenie prístupu k osivu pre 

všetky vrstvy obyvateľstva; zdôrazňuje, že 

geneticky modifikované plodiny 

a monokultúry netvoria súčasť trvalo 

udržateľného rozvoja; 

48. zdôrazňuje, že v súvislosti 
s odstraňovaním chudoby vzniká naliehavá 
potreba podporovať udržateľné ekologické 
poľnohospodárstvo malého rozsahu, 
a uznáva, že už existujú náležité 
multifunkčné poľnohospodárske systémy 
s malým vplyvom využívajúce tradičnú 
sadbu a že by sa mali podporovať; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

71. požaduje, aby sa na medzinárodnej 
úrovni stanovila daň z finančných 

transakcií a aby sa príjmy z nej použili na 

podporu biodiverzity a ochrany klímy 

v rozvojových krajinách v súlade s cieľmi 

stanovenými v rámci Rámcového 

dohovoru Organizácie Spojených národov 

o zmene klímy a Dohovoru o biologickej 

diverzite; 

71. vypúšťa sa 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

101. opakuje svoj návrh vytvoriť 
medzinárodný súd pre životné prostredie, 

aby sa globálne predpisy v oblasti 

životného prostredia stali záväznejšími 

a vymáhateľnejšími, alebo aspoň 

medzinárodný orgán, napríklad orgán 

ombudsmana s mediačnými 

právomocami; 

101. vypúšťa sa 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

26. za súčasť zodpovednosti priemyselných 
krajín považuje podporu rozvojových 
krajín na ich ceste smerom k rozvoju 
a zabezpečenie toho, aby sa nedopúšťali 
rovnakých chýb, pokiaľ ide o prírodné 

zdrojov a neudržateľný spôsob rozvoja; 

26. za súčasť zodpovednosti priemyselných 
krajín považuje podporu rozvojových 
krajín na ich ceste k rozvoju a dať im 
možnosť, aby zabránili neprimeranému 
využívaniu prírodných zdrojov a trvalo 

neudržateľnému rozvoju; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

39. varuje pred vykonávaním prieskumu 
a ťažby ropy na mori v environmentálne 
krehkých oblastiach, ako je napríklad 
arktická oblasť, aby sa tým uľahčil prechod 
na bezuhlíkovú produkciu energie na 
celom svete, a vyjadruje výhrady voči 
získavaniu ropy z bitúmenových pieskov 

a roponosnej bridlice; 

39. varuje pred vykonávaním prieskumu 
a ťažby ropy na mori v environmentálne 
krehkých oblastiach, ako je napríklad 
arktická oblasť, aby sa tým uľahčil prechod 
na bezuhlíkovú produkciu energie na 
celom svete; 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

45. nazdáva sa, že vonkajšie náklady na 
dodávky energie by sa mali premietnuť do 
cien za energiu, 

45. vypúšťa sa 

Or. cs 
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26.9.2011 B7-0522/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 
 
Návrh uznesenia B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Vypracovanie spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov 
o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

72. zdôrazňuje, že daňové reformy, ktoré 
umožnia presunúť daňové zaťaženie 

z pracujúcich na využívanie zdrojov 

a znečisťovanie, môžu byť rovnako 

prospešné pre zamestnanosť i životné 

prostredie, keďže tento presun by 

zatraktívnil efektívnosť využívania 

zdrojov, ich recykláciu a opätovné 

používanie a zároveň by tiež poskytol 

ďalšie pracovné príležitosti; 

72. vypúšťa sa 

Or. cs 

 
 


